ZPRAVODAJ

Obce Suchohrdly

19. ročník
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Ředitelé nových suchohrdelských škol
Představujeme Vám ředitele nově vzniklých příspěvkových organizací zřízených obcí
Suchohrdly. Od 1. července 2017 usedne do křesla ředitele Základní školy Suchohrdly,
p. o., PhDr. Jiří Voborný, Ph.D., ředitelkou Mateřské školy Suchohrdly, p. o., se stane její
současná vedoucí paní učitelka Ivana Spurná.


Další informace čtěte na str. 6

…na slovíčko se starostou
Vážení spoluobčané,
déšť na sebe nechává dlouho čekat a naopak
sluníčko nám ukazuje svoji sílu, kdy teploty začínají
překračovat 30° C. Jaro je pryč a léto je před námi.
Doba prázdnin, dovolených, doba klidu a pohody, ve
které hodně lidí bude relaxovat a načerpávat sílu do
další práce.
Přemýšlel jsem, o čem budu psát ve svém
červnovém „slovíčku“. Témat, o kterých by stálo za
to napsat více řádků, je více, ale nakonec jsem se
rozhodl pro ožehavé téma, o kterém se bavíme intenzivně více jak půl roku a které, bohužel, rozdělilo občany, rodiče i obce na dva tábory. Nechci psát, že na dva nepřátelské
tábory, ale tábory, kdy každý vychází z jiných informací, podkladů či názorů. Ano, chci
psát o rozdělení základní a mateřské školy na dvě samostatné a nezávislé příspěvkové
organizace.
Tábor „S“ ze své pozice zřizovatele rozhodl, že vytvoří dva samostatné právní subjekty, a to Základní školu Suchohrdly a Mateřskou školu Suchohrdly. Cílem tohoto kroku je umožnit každému z těchto subjektů hospodařit se svými finančními prostředky,
budovat koncepci a rozvoj podle svých vlastních potřeb. Oba však spolu budou navzájem velice úzce spolupracovat. Budou aktivně komunikovat se zřizovatelem, čímž se
zabezpečí plnění jak cílů naší obce, tak i rozvoj ZŠ a MŠ po vlastní linii. Od prvopočátku tábor „S“ tvrdí, že se jedná na prvním místě o komfort dětí MŠ a žáků ZŠ, následně rodičů, až potom jsou učitelé a na posledním místě jsou cíle a zájmy zřizovatele,
tedy obce. Své stanovisko k tomu za děti a žáky vyjádřili rodiče, kteří ve dvou peticích
jasně definovali své požadavky, což potvrdili bezmála třemi stovkami podpisů. Svým
rozhodnutím a konáním tak tábor „S“ hájí jejich zájmy. Je to určitě správně, protože
MY všichni jsme občané Suchohrdel a měly by nám být bližší zájmy naší obce. Všechna
ostatní rozhodnutí povedou pouze ke zbytečnému vynakládání finančních prostředků,
k sanování něčeho, co nemusí být. Jako občan, rodič, nebo jednoduše obyvatel obce
chci, aby tato rozšiřovala svůj majetek, zvelebovala jej, aby to v naší obci kulturně žilo,
aby naše obec byla taková, jakou si ji přejeme mít, protože MY v ní žijeme. Nemusí se
nám vše líbit, myslím tím rozhodnutí starosty, rady či zastupitelstva, ale to můžeme
řešit za rok v době voleb, kdy dáme či nedáme svůj hlas těm, kteří dnes naši obec vedou.
Do té doby ale šetřeme naše peníze a snažme se je tady udržet. V tomto zpravodaji se
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v dalších příspěvcích dočtete o vizích nových ředitelů, o tom, co chceme pro děti, žáky
a nás občany vybudovat.
Naším cílem je mimo jiných vybudovat ZŠ s nadstandardním vybavením, která bude
konkurovat základním školám nejen v okolních obcích, ale i znojemským školám. Třídy
v budově naší školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, novými lavicemi a židličkami,
školními pomůckami, zázemí a sociální zařízení odpovídá hygienickým a stavebním
předpisům. Jedinečnost naší ZŠ podtrhuje venkovní přírodopisná učebna a brzy to
bude i nová moderní tělocvična. Ne každá základní škola prvního stupně v okolí nebo
i ve Znojmě vlastní takové vybavení!
V současné době však musíme neustále řešit nedůvěru některých rodičů způsobenou
podsouváním neúplných informací a polopravd. Co je tedy pravda a co pouze fikce?
Tábor „S“
má k dispozici a využívá:

Tábor „K“
domnívám se, že:

Statut ZŠ k 1. 7. 2017

ano

ne

Ředitel ZŠ k 1. 7. 2017

ano

ne

Vzdělávání

řádný 1. –5. ročník

malotřídní

Kapacita ZŠ

130 (150) žáků

80

(dle norem)

5

?

Vybavení tříd

ano (viz inventarizační seznam)

ne

Učitelský sbor

ano (viz Delimitační protokol)

ne (žádný z pedagogů dodnes

Počet tříd v budově

nepodal výpověď)

Zdroje informací
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zákony, JmK, MŠMT, oficiálně svolané sezení s rodiči

odposlechy řadových učitelů
a zaměstnanců, falšování
dokumentů,
dokumenty
v rozporu se zákonem, šíření
polopravd a pokřivených informací v tisku, tajná setkání
s rodiči za zády zřizovatele,
poskytování nepravdivých
informací rodičům, zákony,
JmK, MŠMT
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Jedná se o naše děti, proto jim dopřejme jistotu, komfort a maximální profesionalitu
při jejich vzdělávání.
Novým ředitelům ZŠ a MŠ Suchohrdly přeji hodně pracovního elánu při realizaci jejich
koncepcí ve vzdělávání dětí a žáků, sestavení kolektivů pedagogických a výchovných
pracovníků a načerpání pozitivní energie ke vstupu do nového školního roku 2017/2018.
Dětem, žákům a studentům přeji pěkné prázdniny a všem ostatním příjemné prožití
nadcházejících letních dní a dovolených.

Váš starosta

Ing. Martin Paul

Důležitá usnesení ze zasedání
Zastupitelstva obce
28. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 31. 3. 2017:
• ZO pověřuje FV obsahovým a věcným prošetřením kompletního dokumentu týkajícího se podkladů pro schválení účetní závěrky za rok 2016 u Základní školy a
Mateřské školy, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace 7241, a to v rozsahu: účetní závěrka k 31. 12. 2016, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku finanční
kontroly, doplňkové o vyjádření příspěvkové organizace k příslušným zprávám ve
zkráceném rozsahu – kontroly v roce 2016;
• ZO schvaluje body k jednání mezi obcemi Suchohrdly a Kuchařovice v termínu mezi
3.–5. 4. 2017:
1. pověřuje starostu k jednání s obcí Kuchařovice v otázce oprav budovy ZŠ Kuchařovice dle platných předpisů (např. Vyhláška č. 410 z roku 2005 Sb.);
2. pověřuje starostu a RO k výběru a zadání PD na „stavbu“ tělocvičny pro ZŠ;
3. obec Suchohrdly jako zřizovatel ZŠ Suchohrdly, p. o., schvaluje provozování ZŠ
v režimu střídání. Nástup první třídy pro školní rok 2017/2018 bude v budově ZŠ
v Suchohrdlech;
4. schvaluje příspěvek obce Suchohrdly pro žáky 1. třídy na pořízení učebních
pomůcek ve výši 3 000 Kč při zahájení školního roku 2017/2018;
• ZO schvaluje:
a) rozdělení příspěvkové organizace zřízené Obcí Suchohrdly (zřizovatel), jíž je
Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace,
IČ 750 01 594, s tím, že rozdělením dochází k zániku Základní školy a Mateřské školy,
Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace, přičemž práva a povinnosti
z takto zaniklé příspěvkové organizace, rozdělované dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
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vč. práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přecházejí na nově vzniklé nástupnické organizace v rozsahu tak, jak je uvedeno v delimitačním protokolu, jenž je
přílohou tohoto usnesení. Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČ 750 01 594, zaniká rozdělením ke dni 1. 7. 2017;
b) zřízení nových příspěvkových organizací, jež budou nástupnickými příspěvkovými
organizacemi Základní školy a Mateřské školy, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČ 750 01 594, která zaniká rozdělením, a to:
• zřízení Základní školy Suchohrdly, příspěvková organizace, vykonávající činnost
základní školy, školní družiny a školní jídelny, na kterou přejdou všechna práva a povinnosti související se zajištěním základního vzdělávání, určená část školního stravování
a zájmového vzdělávání, definované delimitačním protokolem, jenž je přílohou toho
to usnesení ke dni 1. 7. 2017;
• zřízení Mateřské školy Suchohrdly, příspěvková organizace, vykonávající činnost
mateřské školy a školní jídelny, na kterou přejdou všechna práva a povinnosti související se zajištěním předškolního vzdělávání, určená část školního stravování a zájmového vzdělávání definované delimitačním protokolem, jenž je přílohou tohoto
usnesení ke dni 1. 7. 2017;
c) vydání Zřizovací listiny Základní školy Suchohrdly, příspěvková organizace, ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení. Zřizovací listina Základní školy Suchohrdly,
příspěvková organizace, se vydává s účinností ke dni 1. 7. 2017;
d) vydání Zřizovací listiny Mateřské školy Suchohrdly, příspěvková organizace, ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení. Zřizovací listina Mateřské školy Suchohrdly,
příspěvková organizace, se vydává s účinností ke dni 1. 7. 2017;
e) vydání Rozhodnutí o rozdělení příspěvkové organizace zřízené Obcí Suchohrdly,
jíž je Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČ 750 01 594, s tím, že nástupnickými organizacemi, na které přecházejí práva
a povinnosti organizace rozdělované dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., vč. práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je Základní škola Suchohrdly, příspěvková organizace a Mateřská škola Suchohrdly, příspěvková organizace, s účinností ode dne
1. 7. 2017;
f) s účinností ke dni 1. 7. 2017 zánik a výmaz Základní školy a Mateřské školy, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace, IČ 750 01 594, z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně, v oddíle Pr, vložka 1130;
• ZO ukládá RO zajistit postupné kroky vedoucí k rozdělení příspěvkové organizace a
zajištění provedení změn v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v Ústředním věstníku České republiky a v Rejstříku škol a školských zařízení;
• ZO schvaluje rozpočet na rok 2017 včetně sociálního fondu. V rámci rozpočtu byl
2/2017
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schválen příspěvek TJ Suchohrdly ve výši 300 000 Kč a finanční dary Svazu žen Suchohrdly ve výši 15 000 Kč a Spolku přátel historie Suchohrdel ve výši 5 000 Kč. Zároveň
tímto pověřuje starostu Ing. Martina Paula k podpisu smluv. Jako závazný ukazatel
pro čerpání byl stanoven paragraf;
• ZO schvaluje „Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem,
Brno, a Obcí Suchohrdly (stavebník)“ – akce stavba 06 Suchohrdly – průtah, v plném
znění.
29. zasedání Zastupitelstva obce Suchohrdly ze dne 10. 4. 2017:
• ZO schvaluje revokaci usnesení č. 297 ve znění: ZO schvaluje záměr Obce Suchohrdly coby zřizovatele budoucí ZŠ Suchohrdly, příspěvkové organizace, provozování ZŠ
ve stávajícím režimu (střídání nástupu první třídy) a to tak, že pro školní rok 2017/2018
schvaluje otevření první třídy v budově školy v obci Kuchařovice;
• ZO schvaluje otevření první třídy pro školní rok 2017/2018 v nově vzniklé ZŠ Suchohrdly, p. o., Školní 195, 669 02 Suchohrdly – budova Suchohrdly.

PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.,
ředitel Základní školy Suchohrdly, p. o.
Narodil jsem se 15. 11. 1979 v Rouchovanech. Jedná se o malou obec na Třebíčsku, ve
které jsem prožil celý svůj dosavadní život. Základní školu jsem absolvoval v Rouchovanech, následovalo studium na gymnáziu v Moravském Krumlově a poté na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mojí aprobací je učitelství pro I. stupeň
základní školy se zaměřením na ekologickou výchovu. Hned po dokončení vysokoškolského studia následovala základní vojenská služba v Hradci Králové.
Po návratu z vojny jsem krátce působil jako učitel na I. stupni základní školy v Dolních Břežanech (Praha). Po návratu domů jsem začal učit na Střední odborné škole a
středním odborném učilišti dopravním a mechanizačním v Ivančicích, kde jsem působil
8,5 roku jako učitel tělesné výchovy. V roce 2012 došlo ke sloučení ivančické střední odborné školy se střední odbornou školou v Moravském Krumlově, což pro mě znamenalo stěhování do Moravského Krumlova. Na zdejší střední škole jsem učil 5 let. Při práci
ve školství jsem začal studovat na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity
v Brně obor Regenerace a výživa ve sportu, který jsem úspěšně dokončil. Poté jsem
pokračoval jako student doktorského studijního programu Kinantropologie pod vedením paní doc. Blahutkové, v jehož průběhu jsem úspěšně obhájil rigorózní a následně
i dizertační práci. Záběr mojí mimoškolní činnosti je rozsáhlý – působím jako fotbalový
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rozhodčí, hraji ochotnické divadlo, jsem
členem zastupitelstva obce Rouchovany a předsedou kulturně-sportovní
komise v rodné obci. Mezi moje koníčky
patří především sport, turistika a četba.
Konkurz na ředitele ZŠ Suchohrdly
byl pro mě novou výzvou a motivací
v oblasti školství. Se školou jsem se již
seznámil a musím konstatovat, že její
vybavenost je na vysoké úrovni. Mým
hlavním úkolem teď bude sestavení
kvalitního pedagogického sboru. Cítím
potřebu oživení a inovace zejména
v oblasti mimoškolní zájmové činnosti, zkvalitnění komunikace s rodiči, se
kterými bych se postupně rád setkal
osobně. Budu plánovat a připravovat
školy v přírodě, lyžařský kurz a další aktivity. Není možné vytvářet kvalitní školu bez
intenzivní spolupráce s rodiči, zřizovatelem a širokou veřejností. Škola bude procházet
rekonstrukcí a bude vybudována nová tělocvična. To vše znamená nutnost maximálního úsilí a intenzivní spolupráce se zřizovatelem. Věřím, že vedení školy ve spolupráci
se zřizovatelem bude schopné vytvořit novou, komunikativní a vstřícnou školu, která
vychovává dobré žáky.

PhDr. Jiří Voborný, Ph.D.

Ivana Spurná
ředitelka Mateřské školy Suchohrdly, p. o.
Dostala jsem opravdu velmi těžký úkol a tím bylo … napsat vám něco o sobě.
Protože si nepřipadám příliš zajímavá, napíšu vám tedy spíše něco o své práci, o tom,
co mě těší, co mě naplňuje, jaké rozdíly vidím mezi minulým a současným předškolním
vzděláváním, napíšu vám o dětech, protože o těch opravdu stojí za to psát.
V předškolním vzdělávání se pohybuji již (ani se mi to nechce psát!) téměř třicet let.
Začínala jsem coby mladá – tehdy „soudružka“ (tak nás děti musely oslovovat) učitelka
v malebné vesničce třicet kilometrů za Znojmem. Bylo to krásné, i když náročné období. Třídy praskaly ve švech, běžný počet dětí se pohyboval kolem pětatřiceti. Přís2/2017
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tup k dětem byl spíše direktivní, mezi dětmi se nedělaly rozdíly. Všechny děti v určitém
časovém limitu musely stihnout vše – převlékání (i do cvičebního úboru – bílé tričko,
červené a modré trenýrky), jídlo, hygiena, kreslení… Běda, jak to tak nebylo. Pokud
totiž učitelka jen malinko přivřela oči, hned dostala výtku. Přesto musím říct, že takto
vycepované děti měly oproti těm dnešním velkou výhodu. Rodiče totiž nepracovali tak
dlouho jako dnes, a tak s nimi mohly děti trávit více času. Prorodinná politika byla zkrátka jinde, než je ta dnešní.
Po sametové revoluci nastala doba uvolňování. Počty dětí na třídu klesly na dvacet a
tvořivým učitelkám svitla naděje. Najednou jsme s dětmi mohly zpívat koledy, očekávat
příchod Ježíška… Konečně jsme na děti mohly pohlížet jinak. Každý z nás má přece
jiné vlohy, jiné pracovní tempo, zajímáme se o různé věci… A tak jsme mohly děti vést
směrem, který si samy vybraly. Musím říct, že tento čas ve své profesní kariéře považuji
za nejkrásnější. Jsem také vděčná, že právě v této době navštěvovaly mateřskou školu
i moje děti. Školku si skutečně užily a rády na ni vzpomínají.
A pak to přišlo! S prvním vydáním Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,
zrušením Školských úřadů, kdy se z každé školy všech stupňů staly právní subjekty,
tzv. optimalizování – slučování škol, zavedení individualizace, inkluze, nově povinná
předškolní docházka – se ze škol staly
úřady. S těmito novinkami totiž postupně přicházely velice zatěžující, a
musím říct i ve velké části zbytečné,
administrativní povinnosti. Učitelům
tak většinu času zabírá vyplňování
tabulek, statistik, dotazníků, učí se
psát plány, hodnotí všechno a všechny a to vše samozřejmě na papír, ale
i do počítače… Nejlépe několikrát. Vymýšlení programu pro děti? No, raději
se hodí nějaký do počítače a interaktivní
tabule to jistí. Učitelé i rodiče vidí, že
děti jsou jaksi někde v pozadí. Vidím to
tak i já. I když jsem malý pán a nemohu
s tímto papírovým trendem nic udělat,
nechci děti nechat ve štychu. Chci si
s nimi hrát, povídat, smát se, tančit, zpívat, chci je učit poznávat a vnímat svět
kolem nás, učit je pravidlům a řádu, chci,
8
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aby na mateřskou školu vzpomínaly tak, jako moje děti. Chci to tak zkrátka proto, že je
mám ráda a že je stále, i po těch letech, vnímám jako svou velkou životní radost.
Vím, že v pozici ředitelky papírování přibude, ale mohu se pokusit zařídit i jiné věci
– třeba vybudování krásnější a modernější zahrádky s koutkem pro malé řemeslníky, záhonkem s bylinkami, to abychom byli zdravější, dopravním hřištěm, hmyzími
domečky… Mohu se pokusit zařídit třídu pro dvouletá dítka, nové nápady a inspirace
stále přichází. Budu jen doufat, že přes všechna ta papírová úskalí neztratíme já i moje
skvělé kolegyně schopnost a chuť si s dětmi hrát.

Vaše ředitelka Ivana Spurná

Budování nové školní tělocvičny
Nového sportovního zázemí odpovídajícího standardům 21. století nejen v poskytování komfortu a maximálního využití by se měla v příštím roce dočkat naše nově vznikající a moderně zařízená základní škola. Tělocvična, která vyroste na místě původního
venkovního hřiště jihovýchodně od školní budovy, bude sloužit nejen potřebám výuky.
Půdorys zastavění nové budovy bude obdélníkového tvaru o rozměrech 27×13,5 m
s vystupující vstupní částí směrem k silnici o rozměrech 2×7,6 m a spojovací částí mezi
tělocvičnou a školou o velikosti 5×7,3 m. Celková zastavěná plocha bude 415,7 m2.
Tělocvična bude vysoká 8,3 m, vstupní a spojovací část o výšce 3,80 m a zastřešena
bude rovnou pultovou střechou s atikami.
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Nová přístavba bude vybavena kromě samotné tělocvičny i nářaďovnou, sociálním
zařízením pro chlapce, dívky a osoby s omezenou schopností pohybu a samostatnou
vstupní částí ze strany komunikace. V 2.NP budou z galerie přístupné šatny se sprchami.
Místnost sloužící dosud jako cvičební třída, bude upravena opět jako kmenová třída,
z přidruženého prostoru sloužícího nyní jako nářaďovna vznikne šatna. Stávající
vstup do školy ze severozápadní strany nahradí vchod nově vybudovaný ve spojovací
části mezi nově přistavovanou tělocvičnou a školou. Ve spojovací části také vznikne
výtahová šachta pro bezbariérový přístup do všech poschodí školy. Na místo původního vstupu bude přemístěna šatna, místo které bude chodba do výtahové šachty.
V současné době je záměr výstavby tělocvičny ve fázi dokončování projektové dokumentace, která je nutná jako podklad pro stavební povolení. To by podle vyjádření
projektanta mělo být vyřízené během letních prázdnin. Se samotnou výstavbou bychom pak chtěli začít ještě v letošním roce, aby mohla být tělocvična plně v provozu již
s nástupem dalšího školního roku 2018/2019.

Bc. Jan Kutner, místostarosta obce

Sousedé, zamykejte!
Vyzýváme spoluobčany v naší obci k obezřetnosti a opatrnosti, neboť i u nás došlo
ke krádeži cenností z rodinného domu, kdy zloději využili za bílého dne jen malé chvíle
nepozornosti a nezamčených dveří. Proto i přesto, že nejsme zvyklí pokaždé zamykat,
je potřeba počítat s možností takové nezvané návštěvy. Buďte tak ještě více opatrní,
a to i ve chvílích, kdy si jen odskočíte z domu na zahradu, nebo když se staví soused
na slovíčko. Váš nezabezpečený dům se může stát snadným terčem pro podvodníky a
lupiče.
Zároveň tímto děkuji nejen jménem Komínkových, ale i celé obce Vítězslavu Spurnému a Michalu Ondřejkovi za jejich pohotový zásah, který přispěl k dopadení lupičů
úřadujících u Komínků. Za svou ochotu i za to, že nezavřeli oči a nemávli rukou nad
počínáním zlodějů, si zaslouží uznání.

Bc. Jan Kutner, místostarosta obce

Okénko do naší školky
Čas letí jako voda a než jsme se nadáli, už tu máme opět předprázdninový čas. Sluníčko
nám nakukuje do oken a tak touha po běhání na zahrádce, jízdě na kole či dovádění
10
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v bazénu je daleko silnější než sedět u učení. Jak říkávaly naše babičky: „Když kvetou
kaštany, už nic ve škole nezachráníš.“ J
V průběhu jara jsme si v naší školce užili spoustu radosti. Zahráli jsme si „Na svatbu“.
To jsme se tak vyparádili a nazdobili, že by jeden nepoznal, že to byla jen hra. Navštívili jsme divadelní představení v kulturním domě „Kocourek Modroočko“, seznámili se
a mohli i vyzkoušet na dvacet hudebních nástrojů, pěšky jsme došli ke kravičkám na
Purkrábku, užili jsme si kouzelnické představení a hledali skřítka Polníčka. Našli jsme
ho i s pokladem, a protože nám při tom hledání vyhládlo, poklad jsme s chutí na místě
zbaštili.
Paní učitelky nás však zahálet nenechají ani teď, a tak se pilně připravujeme na Medový den. Povídáme si, čteme, vyrábíme, tvoříme a dokonce i tančíme jako včelky. Na
Medovém dni se i slavnostně rozloučíme s našimi sedmnácti předškoláky a budeme se
těšit na nové kamarády, které přivítáme v září. Je nám líto, že jsme nemohli přijmout
všechny děti, které se nám do školky přihlásily, ale tolik místa v naší školičce nemáme.
Až trošku povyrostou, rádi se s nimi shledáme příští rok.
Přejeme všem krásné prosluněné prázdniny a spoustu milých nezapomenutelných
zážitků.

Kluci a holky z naší školky
2/2017

11

Co nového u hasičů
Novým přírůstkem do stáje mobilní požární techniky, který
byl pořízený z nepotřebného majetku státu, tudíž bezúplatným převodem, je speciální automobil Iveco 10-40 4×4. Měl by
nahradit stávající Nissan Patrol GR, který bude zatím nadále sloužit potřebám obce,
ale už jen jako civilní vozidlo pro podporu a transport přívěsu se sekačkou Spider
v rámci údržby zeleně. Tento vůz
udržují v plné kondici a odpovídající
kráse především František Kuchař a
Vladimír Forejt.
Vedle zásahových povinností se
naši hasiči budou i nadále podílet
na pořádání kulturních akcích, např.
Dětského dne. Tradičně pořádáme již
devátý ročník nohejbalového turnaje trojic, na který Vás tímto srdečně
zveme.
Zásahová činnost jednotky SDH Suchohrdly:
Jednotka byla v první polovině roku 2016 Krajským operačním střediskem Brno vyslána k celkem 16 událostem:
Typ události

Podtyp události

Požár
Nízké budovy
Požár
Výškové budovy
Požár
Odpad, ostatní
Požár
Průmyslové, zemědělské objekty
Technická pomoc
Záchrana osob a zvířat
Planý poplach		

Počet
5
4
4
1
1
1

Rádi v našem ustáleném kolektivu přivítáme nové tváře z řad mladších
spoluobčanů, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času vyrazit na pomoc
ostatním lidem.

12
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Bližší informace a další zajímavosti nejen o jednotce a její činnosti najdete na našich
webových stránkách hasici.obec-suchohrdly.cz.

Udržujte oheň, hned jsme tam…

Bc. Jan Kutner, velitel JSDH

Tělovýchovná jednota
Suchohrdly, z. s.
Příznivci suchohrdelské kopané, rád bych Vás seznámil s aktuálním
děním v klubu. Do konce sezóny 2016/2017 nám chybí v době, kdy
píši tento článek, tři kola. V první řadě začněme u mužstva mužů,
které je tři kola před koncem na velice dobrém druhém místě, o tři body před mužstvem Jaroslavic. Posledním soupeřem našeho mužstva mužů v jarní části soutěže bude
mužstvo Blížkovic „B“. Toto utkání bude sehráno neobvykle v pátek 17. června od
17.30 hod. na našem hřišti. Doufám, že nás přijdete podpořit. Starší žáci si vedou ve
velké konkurenci taky dobře a poslední kolo před koncem jsou se 4 body na 6. místě.
Jako další bych zmínil mladší žáky, kteří jsou jedno kolo před koncem sezóny na krásném
druhém místě s počtem 14 bodů. A nakonec ti nejmenší, družstva přípravek „A“ a „B“,
kteří také dosahují dobrých výsledků, jen se u těchto družstev tabulky nevedou. Je to
pěkná vizitka trenérů a jejich práce, která je velice časově náročná a není doceňovaná.
Chtěl bych apelovat na rodiče, aby si uvědomili, že mají děti i zde určité povinnosti, jako
jsou účast na trénincích a především účast na utkáních, kam by měli své děti dopravit.
Dále bych se chtěl pozastavit u dění kolem hřiště. Tak jako každý rok se bude od 1. července provádět údržba travnaté plochy. Dovolte mi touto cestou informovat a všechny
poprosit, aby omezili vstup na hřiště z důvodu již zmíněné regenerace, která stojí dost
financí a celé hřiště bude ošetřeno několika postřiky a hnojením v různých časových
intervalech. Všichni budou moci využívat odlehčovací hřiště před „umělkou“. Děkuji
za pochopení. Dovolte mi také, abych Vás všechny pozval na tradiční posvícení, které
se uskuteční ve dnech 25.–27. srpna. Jak je již z data patrné, letošní posvícení bude
třídenní, začínat bude již v pátek, v sobotu budou zavádějící chodit po obci a večer opět
s taneční zábavou, neděle bude pro seniory a děti u obecního sklepa s muzikou.
Nové rozpisy a bližší informace o našich mužstvech najdete již koncem měsíce července
na našich webových stránkách: www.tjsuchohrdly.cz. Závěrem mi dovolte, abych Vám
popřál krásné a slunné prázdniny a spokojenou dovolenou.

Za TJ Suchohrdly , z. s.

předseda Miroslav Černý
2/2017
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Informace z místní knihovny
V rámci Měsíce čtenářů jsme
v naší knihovně uspořádali dvě
akce – v sobotu 25. března Den
otevřených dveří a 29. března program pro děti naší mateřské školy.
Společně jsme si připomněli známá
říkadla a písně z knihy „Skákal pes“.
Na setkání s Vámi se těší

vedoucí knihovny

Růžena Stará

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V červenci a srpnu bude místní knihovna uzavřená.

Spolek přátel historie Suchohrdel
Děkujeme všem, kteří v soutěži o strom Znojemska 2016 dali svůj hlas lipové aleji na
návrší Hájek. Obsadila krásné 2. místo.

Pozvánka
V úterý 11. července v 18.00 hodin se uskuteční v podkroví budovy
OÚ Suchohrdly (v místní knihovně)
přednáška s názvem:

Bitva u Znojma 1809
a její dopad na život
ve znojemském kraji

Přednáší Jiří Kacetl z Jihomoravského muzea ve Znojmě.
„Drtivá většina dějepisných učebnic při líčení napoleonských válek zmíní stručně Napoleonovo tažení do srdce Rakouska na jaře 1809, popíše slavné vítězství rakouských
14
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zbraní u Aspernu a vzápětí porážku u Wagramu. O dalším průběhu války se zpravidla
nedozvíme nic víc, než že Rakousko bylo poraženo. Přitom rakouský ústup z wagramského bojiště směrem na Moravu byl natolik spořádaný, že válka ještě několik dnů
pokračovala a ukončena byla až konfrontací u Znojma, Kuchařovic, Suchohrdel, Dobšic
a Starého Šaldorfa. Přednáška v první části pojedná o událostech před bitvou i v jejím
průběhu, v druhé části budou popsány důsledky bitvy a čtyřměsíční francouzské okupace pro obyvatelstvo v celém tehdejším znojemském kraji, který sahal od Jemnice na
západě až po Velkou Bíteš na severu.“ (oficiální anotace přednášky)

předsedkyně spolku

Růžena Stará

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový večer jsme
již tradičně pálili čarodějnice.
I když dubnové počasí bylo letos skutečně aprílové, v neděli
vysvitlo sluníčko a v podvečer
přestal vyfukovat i studený
vítr, takže pálení čarodějnice
si nakonec nenechalo ujít okolo dvou set účastníků. Nejvíce
se samozřejmě na vzplanutí
připravené vatry těšily děti.
Čarodějnice si na vatře hověla
nejprve dosti sebevědomě, ale ohni nakonec neušla, a to i s ostatními čarodějnicemi,
které připravily a přinesly některé děti. V areálu hřiště pobíhalo hned několik dalších
čarodějek, ale ty se ohni pro letošní rok vyhnuly. Opékání špekáčků, popíjení pivečka,
limonády či grogu k pálení čarodějnic neodmyslitelně patří, a tak si to všichni přítomní
v pohodě užívali. Novinkou v letošním roce bylo promítání strašidelné pohádky, což
přispělo k čarodějnické atmosféře. Nejočekávanější atrakcí večera však pro všechny
přítomné byl čarodějnický ohňostroj, který večer jedinečně zakončil. Musíme ocenit
perfektní přípravu celé akce a nové dobré nápady. Děkujeme především našim dobrovolným hasičům, rodině Kuchařových a všem, kteří se na přípravě a perfektním průběhu
akce podíleli.

Za pořadatele

Marcela Paulová
2/2017
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Vítání malých občánků
Druhá květnová neděle byla zalitá sluncem, které jako by chtělo být dobrou předzvěstí
dění toho dne. Těsně před čtrnáctou hodinou se začali do slavnostně vyzdobeného kulturního domu scházet místní, mladé páry se svojí drobotinou, aby se zúčastnili „Vítání
občánků obce Suchohrdly do života“.
Po vystoupení dětí ze Základní školy Suchohrdly pod vedením učitele Davida Mičky
následoval slavnostní projev starosty obce Ing. Martina Paula, v němž zdůraznil význam
rodiny pro výchovu dětí, ale hlavně lásku a péči rodičů o jejich drobečky. Po podpisu
rodičů do pamětní knihy obdrželi naši noví občánkové malý dárek na památku a
maminky kytičku.
Na závěr tohoto slavnostního odpoledne proběhlo fotografování nových občánků
obce společně s rodiči. Pak už jen několik snímků ratolestí v kolébce a jeden z krásných
okamžiků života v naší obci byl
u konce.
Do života byli přivítáni:
Vojtěch Kučera, David Popp,
Pavel
Štancl,
Magdaléna
Adámková, Martin Vala, Zuzana Dočkalová, Lucie Kučerová,
Tomáš Svatoň, Jindřich Hlávka,
Alena Molíková.

Aneta Konyáriková, DiS.
 referentka Obecního úřadu

Oslava Dne dětí
V neděli 4. června se fotbalové hřiště v Suchohrdlech proměnilo v jednu velkou hrací
plochu pro více než sto dětí. Jako každý rok připravili pořadatelé pro děti k jejich svátku
„Mezinárodnímu dni dětí“ soutěžní odpoledne plné zábavy, her a odměn.
Při vstupu do areálu hřiště každé dítko obdrželo na uvítanou lízátko a kartičku se svým
jménem. Po zahájení panem starostou Martinem Paulem pak začaly děti postupně plnit
připravené úkoly na deseti stanovištích, které prověřily jejich zručnost, sportovní nadání, poznatky o přírodě, hasičské dovednosti či logické myšlení. Zábavné úkoly zdárně
zvládali jak školáci, tak i ti nejmenší. Příjemnou a veselou náladu celého odpoledne
16
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podpořil hudební mix Libora Veselého.
Děti také dostaly možnost předvést
svoje pěvecké nadání a především odvahu zazpívat před tak velkým obecenstvem.
U mikrofonu se nakonec vystřídalo
několik odvážlivců, děvčat i chlapců,
kteří byli odměněni jednak potleskem,
ale především náramkem od známého
youtubera. Po splnění všech stanovišť dostaly děti sladkou odměnu, limonádu a všechny vyplněné a odevzdané soutěžní kartičky byly zařazeny do velkého
slosování. Na závěr pěkně stráveného odpoledne si tak padesát dětí odneslo ještě věcnou cenu v podobě hračky, sportovního náčiní či psacích pomůcek. 1. cenu – poukázku
v hodnotě 500 Kč na nákup zboží v obchodě Dráčik a pěnovou žížalu do vody vyhrál
Ondřej Novák.
Všem dětem přejeme ještě jednou všechno nejlepší, děkujeme za velkou účast a
těšíme se zase na shledanou na nějaké další suchohrdelské akci! Děkujeme také všem
pořadatelům, sponzorům a zúčastněným, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého
odpoledne.

Za pořadatele Marcela Paulová

2/2017
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Kalendář připravovaných akcí

sobota

1. 7.

Sbor dobrovolných hasičů obce Suchohrdly pořádá
od 9.00 hodin na hřišti s umělým povrchem v Suchohrdlech

9. ročník nohejbalového turnaje trojic

Startovné 300 Kč na družstvo, občerstvení zajištěno.
Závazné přihlášky potvrďte do 28. června na tel. 773 787 586, p. Kutner.

neděle

9. 7.

Znojemské INFERNO
Rekonstrukce bitvy napoleonských válek
od 11 hodin na louce u lesa.

TJ Suchohrdly pořádá tradiční

Suchohrdelské posvícení

víkend
25.–27. 8.

V pátek od 20.oo hod. – Posvícenská zábava za Kulturním domem,
k tanci a poslechu hraje kapela VÍKEND. Vstupné 100 Kč.
V sobotu od 20.00 hod. – Posvícenská zábava za Kulturním domem,
k tanci a poslechu hraje kapela VICOMT. Vstupné 100 Kč.
Dopoledne zavádění po obci, večer předtančení pod májí
a noční programové překvapení.
V neděli od 15.00 hod. – V obecním sklepě a na parkovišti před ním,
k tanci a poslechu hraje kapela VASR BAND. Vstup zdarma.
Předtančení zavádějících.

Tradiční rozloučení s prázdninami
sobota

2. 9.

AHOJ PRÁZDNINY 2017

proběhne opět odpoledne na hřištích a kurtech u Obecního úřadu.
Pro děti jsou připravené soutěže, atrakce a spousta překvapení.

Podrobné informace a termíny všech akcí budou včas upřesněny
a zveřejněny na plakátech a obecním webu.
18
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Úřední hodiny Obecního úřadu
Pondělí
Středa

8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00 hodin
8.00 – 12.00 | 13.00 – 17.00 hodin

Těšetická 114, 669 02 Suchohrdly
Telefon, fax: 515 225 690
Web: www.obec-suchohrdly.cz, e-mail: info@obec-suchohrdly.cz

Ceny inzerce

Obec Suchohrdly poskytuje za úplatu možnost inzerce v tištěném Zpravodaji. Cena
inzerce závisí na velikosti a počtu opakování.
Ceník jednorázové inzerce:
• 1/1 zadní strana obálky 3 000 Kč
• 1/1 strana
1 500 Kč
• 1/2 zadní strany obálky 2 000 Kč
• 1/2 strany
1 000 Kč
• 1/4 strany
750 Kč
• 1/8 strany
500 Kč
Ceník opakované inzerce v min. 4 číslech:
• 1/1 strana
1 111 Kč
• 1/2 strany
750 Kč
• 1/4 strany
555 Kč
• 1/8 strany
370 Kč

1/1 strana
148×210 mm
+ spad

1/1 strana
1/1 strana
128×182 mm
133×195 mm

1/2 strany

1/4 strany

133×95 mm

64×95 mm

1/8 strany
64×46 mm

133×46 mm

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Požadavky na tiskové podklady inzerce:
dodržení daných rozměrů (spad 3 mm), min. rozlišení 300 dpi, barevný režim CMYK,
texty ve 100% černé, typ souboru pdf, eps, tiff, jpeg.
Vydává OÚ Suchohrdly, Těšetická 114. Evidenční číslo MK ČR E 11697.
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rekonstrukce bitvy
napoleonských válek

8. 7. Dobšice
14 hod. v lesoparku

9. 7. Suchohrdly
11 hod. na louce

Jmenuji se hrabě Ugarte

VE SPOLUPRÁCI:

a představím Vám dvě místa a dva dny legendární bitvy u Znojma 1809.
historie rodu Ugarte procházela staletími. Na hrudích mužů mého
rodu se skvěly symboly vojenských a duchovních řádů, posléze
Dělové kříže z konce válek napoleonských až po Zlaté
rouno, skvostem největším. Mého rodu se vskutku
dotýkala historie a já chci dnes s Vámi vzpomínat...

Na obě rekosNtrUkce bitVy
Je VstUP VoLNý!
PořaDateL akce si VyhraZUJe
MožNoU ZMěNU PrograMU.

PochoD arMáDy, koNí a PoVoZU:
6.7. Zahájení pochodu ve vinařství
Marcinčák – Novosedly. Vojsko se přesune
VEpěšky,
SPOLUPRÁCI:
koňmo a povozy do Lechovic.
7.7. Pochod armády z Lechovic do Znojma.
Pietní akt na hřbitově Louka ve Znojmě ve 21,30 hod.
8.7. Bitva v lesoparku u Dobšic ve 14,00 hod.
armáda se z Louckého kláštera přesune před polednem na
bojiště do lesoparku, kde budou probíhat manévry vojsk.
od 19,00 nádvoří Louckého kláštera – koncert skupiny kern.
9.7. Bitva u Suchohrdel v 11,00 hod.
bitva proběhne na louce
lesa v těsné blízkosti obce.
VE uSPOLUPRÁCI:

Znojemské
inferno

